
بترسید از حیوان آزارها 

فیلم های زیــادی از آزار حیوانات و صدمه رســاندن به درختان و محیط زیســت در 
شــبکه های اجتماعی مشــاهده می شــود. اســیدخوراندن یا پاشــیدن آن روی سگ ها، 
شوت کردن گربه ها مثل توپ فوتبال، کتک زدن چارپایان، قطع کردن یا زنده زنده سوزاندن 
درختــان. لطفا صرفا به این دلیل که دل دیدن چنین صحنه هایی را ندارید، از این تصاویر 
عبور نکنید. چون همه فیلم هایی که دیده یا ندیده اید یک هشــدار جدی درباره خشونت 
رو بــه افزایش در اجتماعی اســت که مردمش به هر دلیل تحت فشــارهای شــدیدی 
از اقتصــادی تــا اجتماعی و رفاهی هســتند و در عمل، نبود آمــوزش و آگاهی موجب 

پدیدآمدن چنین تصاویر تلخی می شود.
وقتی فردی می تواند گربه ای را دار بزند و از دســت وپازدن او به آســانی فیلم بگیرد، 
یا به بهانه غذادادن اعتماد یک ســگ را جلب کند و غذای آلوده به ســم به او بدهد و 
کف کردن دهان و مرگ دردناکش را با خنده و شــوخی توضیح دهد و تماشــا کند؛ یقین 
بدانید این فرد از دو حالت خارج نیست. یا بیمار روانی است و یا در خانواده اش به جای 
مهربانــی و درک ارزش و جایگاه دیگر گونه های زیســتی، تنها خودخواهی و خشــونت 
آموخته است. در هر دو صورت باید از چنین کسی ترسید. چون او می تواند همان بالهای 

ترسناک را به سر انسان ها نیز بیاورد.
می شود از حیوانی ترسید. اما این ترس نباید موجب صدمه به آن حیوان شود. وقتی 
پدر یا مادری به ســمت یک حیوان ســنگ پرتاب می کنند، لگد می زنند و یا هر آزاری را 
بــر جانداری دیگر روا می دارند، کودکان نیز چنین عملی را به مثابه یک رفتار درســت و 
مرسوم تلقی می کنند. دوری از حیوانات و استفاده از اسامی آنها به جای انواع فحش ها 
و ناســزاها، پایمال کردن حقوق حیواناتی اســت که خالق آنها نیز، همانی است که ما را 
خلق کرده. قدر مســلم مفهوم اشــرف مخلوقات بودن، معنایش مجوز آزار و صدمه به 
دیگر موجودات هســتی از گیاهان تا حیوانات نیست. اشرف مخلوقات بودن وقتی دارای 
اهمیت و درســتی کالم می شود که به اندازه بزرگی این مفهوم، بزرگ، انسانی و اخالقی 

رفتار کنیم.
مهربانی با طبیعت و حیوانات ســانتی مانتالیزم نیســت. لوس بــازی و خود را خوب 
جلوه دادن نیســت. بلکه برعکس یکی از شاخصه های توســعه و رشد مردم و فرهنگ 
آن کشور اســت و امکان این فرایند در بستر خانواده، جامعه و آموزش پدید می آید. چرا 
بچه ها از آموزش صرف و بکن، نکن های تکراری گریزانند، اما اگر همین آموزش در بســتر 
طبیعت جاری شود، تأثیری عمیق و پایدار بر آنها دارد؟ چرا اردوهای مدرسه و سفرهای 
دســته جمعی این اندازه مورد عالقه دانش آموزان اســت و تبدیل به خاطراتی ماندگار 
می شــود؟ چون ذات و فطرت آدمی به طبیعت گره خورده است. ولی وقتی برای مثال 
در یک حرکت جمعی در روز طبیعت یا همان ســیزده بدر، بــا بی رحمی تمام حیواناتی 
را فقط برای دل خوشــی بچه هایمان از محیط طبیعی شان جدا می کنیم و به خانه های 
خود می آوریم؛ یعنی خودخواهی را در حق طبیعت تمام می کنیم. الک پشت و قورباغه 
و ماهی و ســمندر و پرنده. آیا لحظه ای فکر کرده ایم که آنجا خانه آنهاست. خانواده ای 
دارنــد و حیوانی را که از محیط زندگی اش جدا می کنیــم، موجب چه لطمه ای به بقیه 
آن خانواده می شــود؟ یا شاید فکر می کنید خنده دار اســت که حیوانات هم، خانواده و 
چشــم به راه داشته باشــند؟ تا به حال چند بار شــده که چون بچه مان پایش را به زمین 
کوبیده و دلش می خواسته آن حیوان مال خودش باشد، نوزادان چندروزه گربه و سگ و 
خرگوش را از آغوش مادرشان جدا کرده ایم و چند ماه بعد که حسابی حیوان را به خود 
وابســته کرده ایم و دیگر توانی برای نگهداری نداشــته ایم؛ آن حیوان را که دیگر مهارتی 
برای مراقبت از خود ندارد، در غیرمســئوالنه ترین شــکل ممکــن در کوچه و خیابان رها 
کرده ایم؟ چگونه ممکن اســت سال های طوالنی پرندگان را در قفس نگه داشت و آنها 
را از حق طبیعی و زندگی شــان که باید همراه با پرواز باشــد، محروم کرد؟ آیا از صدای 
پرندگان در قفس لذت می برید و آن را آواز تلقی می کنید؟ آیا پرندگان را دور از هم و در 
قفس های جداگانه و کوچک قرار می دهید تا حسابی برایتان چهچهه بزنند؟ آیا حاضرید 
فقط 48 ساعت خودتان را در جایی حبس کنید؟ چرا خودتان را گول می زنید و می گویید 
آنهــا به قفــس عادت کرده اند. بیرون از قفس می میرند. چه کســی این را گفته؟ شــما 
هســتید که آنها را گرفتار قفس کرده اید. شما هستید که این پرنده ها را در قفس وادار به 
زاد و ولد می کنید تا پرندگانی دســتی و مطیع داشته باشید. در بازار، مغازه های خیابان، 
خانه هــا و ده ها جای دیگر پرندگان تمام عمر خــود را در قفس می گذرانند و گویا برای 

همه عادی شده است؛ پرندگان در قفس.
ما در بســیاری از رفتارهای خود دچار افراط یا تفریط هســتیم. مــا حیوانات را نه به 
خاطر خودشــان، بلکه به خاطر خودمان دوســت می داریم. حیواناتی که بیشــتر تبدیل 
به اســباب بازی ما می شــوند. موهایشــان را رنگ می کنیم. به آنها لباس می پوشانیم یا 
به فجیع ترین شــکل ممکن آنها را نابود می کنیم. حیوانات اســباب بازی ما نیستند. حتی 
اگر آنها را خیلی دوســت داشــته باشــیم و بهترین شــرایط را برای آنها فراهم بیاوریم؛ 
تردیــد نکنید که آنهــا در محیط طبیعی خــود و در کنار هم نوعان خــود خیلی خیلی 
خوشحال ترند. رفتار درست آن است که بستری فراهم شود که ما در محیط های طبیعی 
به مالقات با حیوانات برویم و با آنها دوستی و معاشرت داشته باشیم و بعد هر کدام به 
خانه های خود برگردیم. اگر می خواهیم این حجم از خشونت نسبت به حیوانات کاسته 
و کنترل شــود، هیچ راهی وجــود ندارد مگر تعریف و بازنگری در روابط ما انســان ها با 
طبیعت و حیوانات. شاید اولین قدم مهم آن باشد که نام حیوانات را از دایره فحش های 

خود حذف کنیم.

خبرآنالیــن: پــوالد کیمیایــی در واکنــش بــه 
گفت وگویــی که به تازگی در یکی از شــبکه های 
ماهــواره ای منتشــر شــده اســت، ویدئویی 11 
دقیقــه ای منتشــر و اعــالم کرد که بایــد او هم 
پاســخ هایش را به این اتهامــات درباره مادرش 
بیان کند. او در این ویدئــو درباره دالیل اعتراض 
به این سخنان که در این سال ها بی جواب مانده است، گفت: »ما باید یاد 
بگیریم کســانی را که دوست شان داریم، محاکمه کنیم و چیزهایی را که 
دوست شان داریم کنار بگذاریم، اگر می خواهیم جامعه ای جدید داشته 
باشــیم، اگر می خواهیم از اول شخم بزنیم و بســازیم، اگر دنبال عدالت 
هستیم، اگر عدالت خواه هستیم، باید حتی تکه ای از تن مان را هم ِبَکنیم 
و حقایق را بگوییم. چیزی جز حقیقت وجود ندارد. ما برای کسانی دست 

می زنیم و از آنها خاطره داریم«.
هالیوود ریپورتر: کمپانی شوپارد، تصمیم گرفته در 
طــرح جدید خود برای نخل طال از دو برگ طالیی 
الماس نشان روی پایه سنگی از ُرز کوارتز استفاده 
کند کــه روی یک برگ با ۷۵ الماس به مناســبت 
هفتادوپنجمین دوره کــن و روی برگ دیگری ۲۵ 
الماس برای گرامیداشت سالگرد همکاری جشنواره کن و این کمپانی قرار 

داده شده است. این باالترین نشان کن است.

وقتی شــرایط برای ادامه یک حرفه غیرممکن می شود، 
فکــر تجمع پیــش می آید و وقتــی این حرفه بــه کیفیت 
سالمت مردم ارتباط پیدا کند، امتناع از انجام آن یک وظیفه 
اخالقی هم به  شــمار می رود. مثل زمانی که یک خلبان از 
پرواز با یک هواپیمای معیوب ســر باز می زند. در بســیاری 
موارد ممکن اســت خلبان بتواند با تالش بسیار با به پرواز 
درآوردن و نشاندن سالم یک هواپیمای معیوب منافع خود 
و سفر سرنشــینان را تأمین کند؛ اما آشکار است که رفتاری 
غیراخالقی است. در همه جای دنیا پزشکان طبق قوانین و 
در چارچوب خاصی که تنها برخی کارهای پزشکی را شامل 
می شــود و اورژانس ها بــه خطر نمی افتــد، حق اعتصاب 
دارند. دولت ها به عنوان ناظر مبادله سالمت در جامعه )و 
نه فقط تأمین کننده آن( از این حق دفاع می کنند تا اطمینان 
از کیفیت ســالمت حاصل شود. به تازگی زمزمه های تجمع 

از میان پزشــکان، به خصوص پزشــکان جوان گاه شــنیده 
می شود. به این ترتیب ممکن است برای یک ناظر بیرونی این 
سؤال پیش بیاید که اگر همه این حرف ها درست است، پس 

چرا پزشکان ایران تجمع نمی کنند؟ چون:
- در کشــور ما قانونی بــرای این منظور وجــود ندارد؛ 
یعنی قانون، حق خلبان بــرای پروازنکردن را در این زمینه 
به رسمیت نمی شناسد. اعتصاب فعالیتی غیرقانونی است 
کــه تجربه ای هم در آن وجود ندارد و وقتی رخ داد، ممکن 
اســت همگانی شــده، واکنش جامعه و حکومت را باعث 

شود و مهم تر از همه سالمت مردم را به خطر بیندازد.
- نبود ســازوکار مناســب برای ارزیابــی کیفیت و نتایج 
کارهای پزشــکی )که خود حاصل نبــود منابع مالی کافی 
اســت( باعث شــده کاهش تعرفه تنها کیفیت خدمات را 
پایین بیاورد، نه لزوما درآمد بسیاری از پزشکان را! و مهم تر 
از آن باعث شــده مســئوالن اطالع پیدا نکننــد که با اصرار 
بر تقلیل تعرفه ها چه به روز کیفیت کار پزشــکی آورده اند. 
برای حفظ درآمد تنها کافی است پزشکان وسواس رعایت 
اصول را کنار بگذارند و این چیزی اســت که سیاســت های 
رســمی القا می کنــد. بی توجهی بــه اصول، بــه درجات 
مختلف رایج شده، به شــکل عرف درآمده، درآمد پزشکان 

باسابقه را حفظ و کار را برای جوانان دشوارتر می کند.
- تنها تجربه اعتصاب پزشــکان که در ســال 13۶۵ به 
شــکلی همگانی و بسیار ناشــیانه، البته با صداقت فراوان 
به انجام رســید و به واکنش شدید منجر شد، چنان تجارب 
تلخی بر جای گذاشــت که کلمــه اعتصاب چونان یک تابو 
تــا ده ها ســال و تا همین امــروز حتی، بر زبــان هم آورده 

نمی شود.
- فقر سیاســی که یکــی از خصوصیات ملی ماســت، 
شامل پزشــکان هم هســت. در حال حاضر پزشکان نه تنها 
قادر به تجمع به شکل مدرن و علمی نیستند؛ بلکه توانایی 
هیچ گونــه کنش اجتماعــی هماهنگ با یکدیگــر و توافق 
عملــی روی برخــی حداقل ها را هم ندارنــد )تجربه عدم 
مقابله با نســخه الکترونیك که با راه حل های کامال قانونی 
امکان پذیر بود، این نکته را به روشــنی نشــان داد(. البته در 
گفتــار و در ادبیاتی که تنها بین خود آنها جریان دارد، تندی 

بسیار دارند که البته راه به جایی نمی برد.
- ســازمان ها و مجامــع پزشــکی بــه  دلیــل یکه تازی 
گفتمــان دولتی در کشــور، همواره از زاویه دید مســئوالن 
به وقایــع می نگرند و دائما در حال نشــان دادن راه حل به 
آنها هســتند و با بزرگواری! خود را هم بخشی از مسئوالن 

)بخوانید مقصران( به حســاب می آورند. مثال می گویند »ما 
نباید باعث دلســردی جوانان بشــویم...« و نظایر آن. اینکه 
بسیاری از مسئوالن این مجامع در گذشته مسئولیت دولتی 
هم داشــته اند، خود مانعی اســت در فاصله گرفتن از این 
دیدگاه. مخاطب قرار دادن توده پزشــکان و توصیه به نحوه 
برخورد با مشکالت، هنوز جای خود را باز نکرده، چه برسد 

به هدایت یک کنش اجتماعی!
- و دلیــل آخر آنکــه همین حاال هم وقتی پزشــکان 
موضــوع تعرفــه را مطرح می کننــد، مــردم آن را تنها از 
زاویه درآمد می بینند و تصور می کنند پزشــکان نسبت به 
وضع اقتصادی مردم بی تفاوت و در نتیجه طماع هستند. 
حال معلوم نیســت در صورت اعتصــاب چگونه خواهند 
اندیشید. این اتهامی بزرگ و تصوراتی ناپاک است. پزشکان 
مطلع ترین و حساس ترین افراد نسبت به اوضاع اقتصادی 
مردم هســتند و اساســا بحث تعرفه را بــه معنای گرفتن 
ســهم مــردم از حکومــت درک می کنند )مگر نــه اینکه 
پرداخت دولت به بیمارســتان ها را میــزان تعرفه تعیین 
می کند؟(؛ اما تحمل چنین نگاه و تلقی ای از جانب کسانی 
که برای منافع ایشــان تالش می کنیم، توانی باالتر از توان 

پزشکان می طلبد.
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  مراسم دوهزارساله بیل گردانی در شهر تاریخی نیم ور از توابع محالت نماد تشکر از الهه آب است و به اعتقاد مردم منطقه این مراسم باعث برکت و فراوانی آب در فصل بهار می شود .
عکس: مهران ساکی، برنا

نورولوژیست
بابک زمانی

زهرا مشتاق

پزشکان، تعرفه و سالمت جامعه درنـگ

بی احترامی به ارزش ها و نمادهای فرهنگی بلوچ، چرا؟!
محمــد بلوچ زهی: در روزهای گذشــته فعــاالن عرصه فرهنگــی و کاربران شــبکه های اجتماعی در 
سیستان و بلوچســتان از نمایش خانگی ســریال »ســاخت ایران 3« به کارگردانی بهمن گودرزی که از 
لباس زنان بلوچ استفاده ابزاری کرده و تالش برای احیای نمادسازی معکوس و توهین آمیز در سینما و 

تلویزیون، انتقادهای گسترده ای داشته اند.
این سریال برای شبکه خانگی ساخته شده و به سفارش یک پلتفرم معروف انتشار فیلم و سریال در 
اقدامی تازه و خارج از عرف و به دور از فرهنگ و به صورت ناشــیانه و غیرحرفه ای از لباس زنان بلوچ 

برای ترانزیت و قاچاق مواد مخدر به کشور ترکیه استفاده کرده است.
قبل از هر چیز باید توجه داشت که لباس زنان بلوچ که یک اثر هنری منحصربه فرد است و آمیزه ای 
از هنر بی نظیر و ظریف سوزن دوزی بلوچی و جلوه ای از نقوش ذهنی و تجسم خیال و اندیشه و هویت و 
فرهنگ بلوچان است ضمن اینکه در فهرست »میراث ماندگار معنوی و فرهنگی« کشور به ثبت رسیده، 
مهر اصالت را نیز از ســازمان جهانی یونســکو دریافت کرده اســت. مهم تر از آن نزد مردم بلوچ لباس 
بلوچی دارای حرمت و جایگاه و ارزش گذاری واالیی اســت، تا جایی که مردم بخشی از هویت فرهنگی 
خویش را مدیون همین لباس می دانند و حتی در فرهنگ عامه مردم بلوچســتان بی احترامی به لباس 

زنان بلوچ یک ضد ارزش است و آن را تعرض و توهین به آحاد بلوچان می دانند.
در بیــن مــردم بلوچ لباس زنانه بلوچی یک ارزش تلقی می شــود، تا جایی کــه لباس های کهنه و 
بالاستفاده آنها هرگز دور ریخته نمی شود، به این گمان که زیر پا لگدمال خواهد شد و همین امر حرمت 
آن را مخدوش خواهد کرد و به طور معمول البسه مندرس زنانه در مکانی مشخص از سوی خود زنان 

سوزانده می شود.
این نخستین بار نیست که دست اندرکاران سینما و برنامه سازان و تهیه کنندگان تلویزیون بدون کمترین 
تحقیق و پژوهشــی از ســر ناآگاهی و عدم شــناخت اقدام به تولید فیلم می کنند و ارزش ها و باورهای 
فرهنگــی هم وطنان خویش را به ســخره می گیرنــد و زیر پا می گذارند و موجبــات بدبینی و کدورت و 

بی اعتمادی ملی را فراهم می کنند.
البته قصه پرغصه بدبینی مردم سیستان و بلوچســتان از صنعت سینما و تلویزیون سر درازی دارد و 
موضوع بیشتر برمی گردد به سال های دور دهه ۶0 و ۷0، درست آن زمان که پوشش مردان بلوچ بر تن 
قاچاقچیان مواد مخدر در فیلم ها و ســریال ها قرار گرفت و این لباس نماد شرارت و قاچاقچی معرفی 
شــد و این گونه شد که ذهنیت ها نسبت به لباس بلوچی مردانه یکباره تغییر پیدا کرد و با تکرار و تداوم 
این رویه ضد فرهنگی سریال ســازی و تولید فیلم های کلیشه ای در ســینما و تلویزیون و تغییر نگاه ها و 
ســوء ذهنیت های حاصله از این رویکرد ناصواب دیگر مردان بلوچ در خارج از استان و اقصا نقاط کشور 

خود جرئت پوشیدن لباس محلی را نداشتند.
هنوز که هنوز است مردم این استان چوب نمادسازی های کذایی و تحریف آشکار نشانه های فرهنگی 
و هویتی خود را در ســینما و تلویزیون می خورد و متأســفانه تأثیرات ســوء این نمادســازی معکوس و 
فرهنگ سوزی نابخردانه و به دور از نگاه فرهنگی و عقالنیت به لباس مردم بلوچ به اینجا ختم نمی شود 
و تا جایی پیش رفت که به انزوای فرهنگی و سرخوردگی ایشان ختم شد و نیز از آن پس هرگز پتانسیل ها 
و نمادهای بارز بلوچان و سیستانی ها که بسیاری سرآمد بودند و شاخص و درخور توجه، در کشور هرگز 

مجال دیده شدن نیافتند.
حال در یک دهه گذشــته با گســترش شبکه های اجتماعی و افزایش شــمار کاربران بومی یک عزم 
درخور توجه برای زدودن این ســوء ذهنیت ها و رفع نگاه های کلیشه ای به بلوچستان و فرهنگ بلوچان 
و نیز معرفی پتانســیل ها و ظرفیت های منحصربه فرد مردم بلوچ از سوی فعاالن فرهنگی و اجتماعی 
بومی شــکل گرفت که نتیجه آن اکنون شــد رونق صنعت گردشــگری و مد و لباس زنان بلوچ، بهبود 

اقتصاد محلی و اشتغال زنان سرپرست خانوار و نیازمند.
امیــد که خود دســت اندرکاران ســینما و فرهنــگ و نهادهای متولی تا دیر نشــده چشــم بر روی 
بی احترامی و بــه تاراج بردن ارزش های فرهنگی، تاریخی و قومی مردم بگشــایند، قبل از اینکه چنین 
رویکرد فرهنگ ســوزی اعتمــاد ملی را مخدوش کند و خســارات مادی و معنوی را بــر مردم مظلوم 

سیستان و بلوچستان بیشتر تحمیل کند.

واکـنـش

مربیان مهر، پیشگامان پویایی
ســازمان مردم نهاد تعالی، پــروژه »مربیان 
مهر، پیشــگامان پویایی« را برگــزار می کند. 
پروژه »مربیان مهر، پیشگامان پویایی« گامی 
است در جهت آموزش سالمت روان مربیان 
در مناطق کم بر خوردار اســتان تهران که به 
صورت کارگاه های مختلف روان شناســی و 
مهارت های زندگی در فضایی پویا، با حضور 

متخصصان و صاحب نظران برگزار می شود.
هدف از برگزاری مربیان مهر، تمرکز مربیان 
بر کیفیــت ارتباط بــا خــود و ایجاد حس 
شــادی و ارزشــمندی در فضایی با مهر اســت. به گزارش روابط عمومی 
مؤسســه تعالــی، این برنامه در دو مرحله و با حضــور بیش از صد نفر از 
مربیان مناطق کم برخوردار اســتان تهران برگزار می شــود. اولین مرحله 
دوره حضوری مربیان مهر به همت بیش از 30 داوطلب مؤسســه در ۲۲ 
و ۲3 اردیبهشت و دومین مرحله از آن ۲0 خرداد 1401خواهد بود. تعالی، 
به کوشــش تعدادی از جوانان داوطلب و با مجوز وزارت کشــور از سال 
138٦ با هدف کمك به سالمت روان و بهبود ارتباطات مؤثر افراد با خود 

و محیط اطرافشان ایجاد شده است.

زیـر آسمـان شـهر

هنگامــی که ســخن از قهرمانــی مادرانه می شــود، بی تردیــد مادران 
ایرانــی در ذهن مان نقش می بندند؛ مــادران جنگ، مادرانی که به هر دلیل 
در اعتراض ها فرزندان خود را از دســت داده اند. مادربــودن گاهی فراتر از 
قهرمانی است. در روزهای گذشته به مناسبت روز جهانی مادر، برنامه های 
خاصی در سراســر جهان اجرا شده است؛ از جمله برگزاری راهپیمایی هایی 
در حمایت از مادران اوکراین؛ اما شــاید تنها مادران جنگ در اوکراین نباشند 
که سختی دوری از فرزند یا نگهداری از کودک خود را زیر سایه مرگ تحمل 
می کنند. ســارا فرگوسن بر اســاس داده های یونیســف گزارشی در فوربس 
منتشــر کرده و از مادران در چند کشــور جهان نوشــته است که حتی برای 
واکســینه کردن کودک ناگزیرند با قایق به کشــتی مستقر در داخل اقیانوس 
بروند. به نوشته این گزارش نه فقط در روز مادر بلکه هر روز، مادران قهرمان 

تالش های بسیاری می کنند تا زندگی فرزندان خود را زیباتر و آسان تر کنند.
همــه نوع مــادر قهرمان وجــود دارد؛ اما همه آنها عشــق عمیقی به 
فرزندان خود دارند و میل شــدیدی برای رشــد فرزندانی شــاد، سالم و در 
امــان از آســیب ها دارند؛ اما نمی تــوان فراموش کرد که مادرانی هســتند 
که با کمک یونیســف در بحبوحه بحران های بشــری و شــرایط اضطراری 
مراقب کودکان شان هســتند. با تشدید جنگ در اوکراین، اولنا به همراه پسر 
شش ســاله اش، آندری و دختر 11 ساله اش، آناستازیا توانستند از مرز رومانی 
عبور کنند. اولنا حاال دیگر به این نتیجه رســیده اســت که »نیازی نیســت 
برای خانه تان متأسف باشــید. هیچ چیز مهم تر از بچه ها نیست«. یونیسف 

با همکاری با کمیســاریای عالی پناهندگان ســازمان ملل و مقامات محلی 
و شــرکای خود، شــبکه مراکز حمایت از پناهندگان در مسیرهای مهاجرت 
را راه انــدازی کرد که در آن مادران و کودکانی کــه از جنگ در اوکراین فرار 
می کنند، می توانند استراحت کنند و مکانی امن برای بازی و وسایل بهداشتی 
دریافت کنند. جنیفر بواتنگ، داروساز ارشد، هنوز کودکش شیرخواره بود که 
درگیر همه گیری کرونا شــد. او برای خانواده اش نگران بود؛ زیرا مجبور بود 
تا هر روز به ســر کار برود؛ اما تصمیم دردناکی گرفت و به فرزندانش گفت 
که وقتی از ســر کار به خانه می آید، او را در آغوش نگیرند. این روند تا وقتی 
که واکسن کرونا به این کشور رسید، ادامه داشت. فاطمه عبدالی در منطقه 
بوردوبو در کمپ پناهندگان اتیوپی متولد شــد، مــادرش هنوز ضعیف بود 
و از ســردرد و ســرگیجه رنج می برد. او به نوزادش شیر می دهد؛ اما دختر 
کوچک هنوز نتوانســته خوب غذا بخورد. او یکی از نوزادانی اســت که در 
شــرایط خشکسالی شدید در سراسر شــاخ آفریقا به دنیا آمده است. تعداد 
کودکانی که با عوارضی از جمله ســوءتغذیه حاد و تشنگی مواجه هستند، 
از ۷.۲۵ میلیون به حداقل 10 میلیون افزایش پیدا کرده اســت. بیش از 1.۷ 
میلیون کودک در اتیوپی، کنیا و سومالی به درمان فوری برای سوء تغذیه حاد 
نیاز دارند. در ونزوئال ماریانی دختر هفت ماهه خود را به کشتی بیمارستانی 
تحت حمایت یونیسف آورده بود تا واکسینه شود. قبل تر مادران بومی مجبور 
بودنــد پنج تا هفت روز با فرزندان خود با قایق ســفر کنند تا به نزدیک ترین 

مرکز بهداشتی-درمانی برسند.

 مادران قهرمان

روزخـوانـی

مادر - علی حاتمی -1368
مادر )رقیه چهره آزاد(: سر شام گریه نکنین، غذا رو به مردم زهر نکنین. سماور بزرگ و استکان نعلبکی هم به قدر کفایت داریم، راه نیفتین دوره در و همسایه 
پی ظرف و ظروف. آبروداری کنین بچه ها، نه با اسراف. سفره از صفای میزبان خرم می شه نه از مرصع  پلو. حرمت زنیت مادرتون رو حفظ کنین. محمد ابراهیم، 

]گوشت قیمه را[ خیلی ریزش نکن مادر، اون وقت می گن خورشتشون فقط لپه داره و پیاز داغ. 
محمد ابراهیم )محمدعلی کشاورز(: لغز بخونن طعنه رو پهنه می کنم می کوبم تو مالجشون. دکی اینو. 

مادر )رقیه چهره آزاد(: می مونه یه حلوا، هدیه صاحبان عزا به اهل قبور. این تنها شیرینی ضیافت مرگ، عطر و طعمش دعاست. روغن خوبم تو خونه داریم، 
زعفرونم هست، اما چربی و شیرینی مالك نیست، این حرمتیه که زنده ها به مرده هاشون می ذارن. اجرشم نزول صلوات و حمد و قل هواهلل ست. 

دیـالـوگ روز

چـه خـبـر؟


